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Tijgerkes  
3e kleuterklas 
 
05/03: We krijgen bezoek van 
de beste pianist ter wereld! Hij 
gaat ons vandaag leren hoe we 
zelf muziek kunnen maken en 
misschien wil hij zelfs wel een 

liedje voor ons spelen! 🎵 
 

12/03: Wie is de beste 
verkoper van heel 't land? Kom 
vandaag mee wafeltjes 
verkopen zodat we met KSA 
véél geld kunnen verdienen! 
Jullie worden in tegenstelling 
tot de andere bannen pas om 

14u op KSA verwacht!  
 

19/03: Wauw, kijk daar in de 
verte! Het heeft een super 
steile en snelle glijbaan. En er is 
een toren die even hoog is als 
een berg. En de schommels zijn 
er heel groot en slingeren je 
super ver! Wij gaan vandaag 
naar de coolste speeltuinen! 

 

25-26/03: TIJGERKES 
OVERNACHTING, meer info 
volgt per brief. 
 

02/04: Bobbejaanland, Walibi, 
Plopsaland? Wat een saaie 
pretparken ... We gaan het 
vandaag eindelijk eens leuk 
maken en we bouwen zelf een 
KSA pretpark! Sjorren sjorren 
sjorren! 

09/04: Op een dag zaten de 
twee grootste en sterkste 
goden met een groot 
probleem. Ze waren zo moe 
dat ze niet meer konden 
spelen. Maar gelukkig wisten 
ze dat de Tijgerkes altijd vrolijk 
en blij waren en dat ze de 
goden konden helpen. Kom jij 
mee naar de godenwereld om 
samen te spelen en de goden 
weer blij te maken? Ze zullen je 
heel dankbaar zijn! 
 

16/04: Liefste tijgers, het is 
vandaag jammer genoeg geen 
KSA want jullie leiding is op 
weekend… Tot volgende 
week!! 
 

22-23-24/04: Dit weekend 
vieren we feest op KSA! Het is 
dit keer geen ksa vergadering 
zoals op normale zaterdagen, 
maar jullie zijn alvast 
uitgenodigd op de grote 
kindernamiddag! Meer info 
volgt. 
 

30/04: De bomen krijgen weer 
blaadjes en de bloemetjes 
komen terug uit de grond. De 
diertjes worden weer wakker 
na hun lange winterslaap en de 
zon laat de sneeuw smelten en 
de weides groen worden. Je 
hoort de vogeltjes fluiten en 
misschien wel eitjes leggen. 
Want in mei leggen alle vogels 
een ei! Kom mee de lente 

vieren!🐣  
 

Jongleeuwkes Oranje 
1e leerjaar 
 

05/03: Joepie, Alice is terug! En 
ze neemt ons weer mee op 
avontuur! Huh, wat hoor ik 
daar in de verte? Is dat een 
miauw?  
  

12/03: van 9u tot 17u! Trek 
jullie stapschoenen maar aan, 
want vandaag gaan we met 
heel de KSA de lekkerste 
wafeltjes van het land 
verkopen!  
  

18-19-20/03: Eindelijk is het 
zover, het moment waar we 
allemaal naar hebben 
uitgekeken: WEEKENDJEEEEE! 
Meer info kunnen jullie 
terugvinden in de brief. Wij 
hebben er alvast heel veel zin 
in!  
 
26/03: Jubileumweekend! Trek 
jullie mooiste pyjama/onesie 
aan, want vandaag houden we 

Hey KSA’er/KSA’ster, 

Het is alweer maart!! Ook deze 

maanden zullen we niet stilzitten, want 

er staan een hele hoop speciale 

activiteiten op de planning. Buiten de 

superleuke vergaderingen die we elke 

zaterdag hebben, is het deze periode 

ook wafelverkoop, Jubileumweekend, 

OL-dag en KSA Feesten        . Hopelijk 

zien we jullie bij al deze speciale 

evenementen terug!  

 

Tot zaterdag! 

Tot op KSA! 
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een pyjamafeestje! Zorg er 
maar voor dat je uitgeslapen 
bent, want op dit 
pyjamafeestje wordt niet 
geslapen. Neem wel uiteraard 
je hemd nog mee! 

  

02/04: Bedden sjorren, tenten 
opzetten en vuurtjes maken: 
hebben jullie dat al eens 
gedaan? Vandaag laten wij de 
rest zien hoe goed onze OL-
skills wel niet zijn!  
  

09/04: Dat de JLEEB stinkende 
heksen en tovenaars zijn 
hebben wij al wel langer door, 
maar kunnen zij ook beter 
toveren dan ons? Dat is de 
grote vraag waar we vandaag 
een antwoord op gaan vinden.   
  

16/04:  Vandaag is het jammer 
genoeg geen KSA. De leiding is 
vandaag zelf op avontuur, maar 
binnenkort zijn we terug met 
onze super coole activiteiten!  
  

22-23-24/04: Het is 
feestweekend! Dit betekent 
dat het vandaag geen KSA is, 
maar niet getreurd: dit 
weekend kunnen jullie komen 
genieten van superleuke 
activiteiten! Kom lekker eten 
op de brunch, amuseer je op 
de kindermiddag of de 
filmavond en kom eens 
proeven van onze lekkere 
hapjes!   
  

30/04: Er is er een jarig hoera, 
hoera ...! Vandaag wordt jullie 
oudste leidster NOG ouder, dat 
gaan we niet zomaar voorbij 
laten gaan. Daarom vieren we 
feest!!!  
 

Jongleeuwkes Blauw 
2e leerjaar 
 
05/03:  Het is weer tijd voor 
een legendarisch 
pyjamafeestje! Kom allemaal in 
jullie pyjama.  
 
 

12/03: van 9u tot 17u! We 
geven jullie het voordeel van 
de twijfel en wij verkopen die 
wijfel.  
  

18-19-20/03: omdat jullie ons 
zo graag zien, mogen jullie ons 
een heeeel weekend zien! 
Extra info volgt nog.  
  

26/03: Jubileumweekend! Zoë 
houdt van my little pony en het 
is vandaag 
ceremonie(weekend). Meer 
info volgt.  
   

02/04: Bobbejaanland, Walibi, 
Plopasland? Wat een saaie 
pretparken ... We gaan het 
vandaag eindelijk eens leuk 
maken en we bouwen zelf een 
KSA pretpark! Sjorren sjorren 
sjorren! 
  

09/04: we gaan ons niveau 
verlagen en we gaan de JLEEO 
verslagen!  
  

16/04: het weekendje was te 
veel dus we vragen een 
weekendje rust. We zien jullie 
volgende week!  
  

22-23-24/04: kom allemaal een 
hapje eten en kom zeker eens 
op de kindernamiddag 
zweten!  
  

30/04: Vandaag gaan we zien 
wie WOIII gaat winnen.  
 

Leeuwkes Oranje 
3e leerjaar 
 
05/03:  Vandaag gaan we 
opzoek naar de mooiste 
prinsen en prinsessen, dus trek 
jullie mooiste kleren maar aan! 
 

12/03: van 9u tot 17u! 
Vandaag gaan we super veel 
wafeltjes verkopen!! Joepie!!  
 

18-19-20/03:  Wij gaan op 
weekend!!! Hopelijk hebben 
jullie er evenveel zin in als ons. 
 
 

26/03: Jubileumweekend! 
Vandaag is het carnaval dus 
kom prachtig verkleed naar 
KSA. We gaan een mooie 
parade vormen en met deze 
parade gaan we naar de kerk!  
 

02/04: Bobbejaanland, Walibi, 
Plopsaland? Wat een saaie 
pretparken ... We gaan het 
vandaag eindelijk eens leuk 
maken en we bouwen zelf een 
KSA pretpark! Sjorren sjorren 
sjorren! 
 

09/04: Gegroet, soldaten! 
Vandaag gaan we jullie tonen 
hoe een goede soldaat zich 
moet gedragen en hoe je de 
allerbeste wordt, want we 
willen enkel de beste. Bereid 
jullie maar goed voor.  
 

16/04: Oh nee, het is geen KSA 
vandaag :(. Maar volgende 
week zien we jullie terug!!  
 

22-23-24/04: Hey, liefste 
vriendjes. Deze week is het 
geen gewone KSA vergadering 
voor jullie. Het zijn namelijk 
KSA feesten joepieeee! Dus 
nodig zeker al jullie familie en 
vriendjes uit!!!  
 

30/04: Gegroet, Leeuwkes 
Oranje. Vandaag gaan we eens 
kijken wie van jullie de 
toekomstige Picasso of van 
Gogh kan worden en gaan we 
onze artistieke kant eens 
bovenhalen.  
 

Leeuwkes Blauw 
4e leerjaar 
 
05/03:  Potten, pannen, lepels 
en vuur!! We zullen jullie 
ouders blij maken en jullie 
vandaag leren koken! Na 
vandaag zal zelfs Jeroen Meeus 
voor jullie neerbuigen.  
 
12/03: van 9u tot 17u! Tieffel 
Taffel Teiffel, wij chappen een 
weifel! Vorige week leerde 
jullie wafels maken, vandaag 



leren jullie wafels verkopen!! 
  
18-19-20/03: Wij vinden ksa 
zooo leuk en daarom hebben 
we een EXTRA lange 
vergadering gepland. Krijgen 
jullie ook maar geen genoeg 
van al die leuke activiteiten. 
Kom dan zeker mee, want we 
gaan samen met de leeuwkes 

oranje op WEEKEND!!!         
Meer info volgt nog in een 
brief.  
 

26/03: Jubileumweekend! We 
gaan op mollenjacht! Neem 
een hamer mee en je beste 
spionageskills en ontdek wie 
van jullie vriendjes jullie aan 
het verraden is.  
 

02/04: Bobbejaanland, Walibi, 
Plopsaland? Wat een saaie 
pretparken ... We gaan het 
vandaag eindelijk eens leuk 
maken en we bouwen zelf een 
KSA pretpark! Sjorren sjorren 
sjorren! 
 

09/04: Vandaag gaan we 
verder met de epische 
olympische LEEB spelen! Trek 
jullie sportiefste  kleren aan en 
kom naar KSA met genoeg 
sportkriebels.  
  
16/04: Geen KSA vandaag :((. 
We snappen dat het moeilijk 
zal zijn om ons nog een week 
te missen, maar zij geloven dat 
jullie het kunnen. Tot volgende 
week!  
 
22-23-24/04: Het zijn weer KSA 
Feesten! Kom lekker eten op 
KSA en feest met ons mee, 
jullie kunnen ook jullie ouders 
nemen, dat wordt extra 
gezellig!! 

30/04: Zaterdag. 2 uur. 1e 
locatie, KSA-lokalen. 2e locatie, 
Vlietbos. Zorg dat je alleen 
bent. Vergeet het geld niet. 
Anders, geen deal. 

 

Jongknapen Oranje 
5e leerjaar 
 
05/03: Voetballen!!! Of wel of 
niet, of niet of wel. 

12/03: van 9u tot 17u!  
Joepieeee wij gaan weer op 
pad om superlekkere wafeltjes 
te verkopen! Zorg ervoor dat je 
al wat doosjes op voorhand 
koopt, want dit jaar zijn ze nog 
lekkerder dan anders! 

18-19-20/03: Expiliarmus! We 
gaan op jongknapenweekend 
naar Zweinstein! Meer info 
vinden jullie in de brief die 
jullie hebben gekregen of op de 
site.  

26/03: Jente gaat jammer 
genoeg enkele maandjes weg 

     *snik*Vandaag gaan we 
tonen hoe hard we haar 
allemaal gaan missen (traantjes 
zijn bonuspunten) maar we 
gaan ook dik feesten want het 
is jubileumweekend! 

02/04: Bobbejaanland, Walibi, 
Plopsaland? Wat een saaie 
pretparken ... We gaan het 
vandaag eindelijk eens leuk 
maken en we bouwen zelf een 
KSA pretpark! Sjorren sjorren 
sjorren! 

09/04: Oh nee. De leiding is de 
voorbereiding kwijt! We weten 
dus niet meer wat we gaan 
doen vandaag. Het is dus een 
verrassing voor iedereen! 

16/04: GEEN KSA. De leiding is 
op weekend zonder jullie haha! 
Maar volgende week gaan we 
extra hard feesten! 

22-23-24/04: Ja ja, je leest het 
goed: Het zijn weer dé KSA 
Feesten!!! Er is dus geen KSA 
zoals gewoonlijk maar je kan 
heel het weekend wel terecht 
op KSA om je samen met je 
familie en vrienden te 
amuseren tijdens een van de 
activiteiten.  

30/04: Omdat voor eeuwig en 
altijd enkel in Zwijndrecht City 
wonen een beetje saai is 
veroveren we vandaag alle 
werelddelen! 

Jongknapen Blauw 

6e leerjaar 
 
05/03:  Vandaag klimmen we 
naar de top. 

12/03:  van 9u tot 17u!  
Vandaag verkopen we 
wafeltjes. Je kan ze online 
bestellen en we komen aan 
deur verkopen. 

18-19-20/03: Joepieee, we 
gaan op weekend samen met 
de Jongknapen Oranje. Meer 
info volgt. 

26/03: Jubileumweekend! 
Vandaag vieren we dat KSA 95 
jaar bestaat. 

02/04: Bobbejaanland, Walibi, 
Plopsaland? Wat een saaie 
pretparken ... We gaan het 
vandaag eindelijk eens leuk 
maken en we bouwen zelf een 
KSA pretpark! Sjorren sjorren 
sjorren! 

09/04: Vandaag doen we iets 
met PVC en papier. 

16/04: Vandaag is het jammer 
genoeg geen KSA, we zien jullie 
graag volgende week terug. 

22-23-24/04: Het zijn KSA 
feesten, we organiseren geen 
vergadering voor jullie, maar 
jullie zijn heel het weekend 
welkom op KSA om plezier te 
maken. 

30/04: Vandaag doen we iets 
met hout en synthetische 
draden. 

Knapen 
1e en 2e middelbaar 

04-06/03: KNAPENWEEKEND: 

Let’s go het leukste weekend 

van het jaar komt er aan! Meer 

informatie vinden jullie in de 

brief!   



12/03: van 9u tot 17u!  Kom 
vandaag allemaal verkleed als 
iets dat begint met de eerste 
letter van jullie naam!!! We 
geven een voorbeeld omdat 
jullie het toch niet begrijpen: 
Antoon = ananas.   
 

19/03: ¡Atención, hay una 
situación de rehenes en la Casa 
de la Moneda! Un extraño 
hombre llamado "Profesor”.  
  
26/03: Jubileumweekend! 
Handen gevraagd, samen staan 
we sterker. De wereld is een 
toverbaaaal. Hallelujaaah. In de 
naam van 3M, PFOS en jullie 
toffe leiding, amen.   
 

02/04: Bobbejaanland, Walibi, 
Plopsaland? Wat een saaie 
pretparken ... We gaan het 
vandaag eindelijk eens leuk 
maken en we bouwen zelf een 
KSA pretpark! Sjorren sjorren 
sjorren! 
 

09/04: 30 april 2022 12u32, er 
is een atoombom gevallen in 
Zwijndrecht. Vele doden, alles 
verwoest. Wie van de kleine 
knaapjes heeft deze aanval 
overleefd?   
 

16/04: GEEN KSA. Vandaag 
zien jullie helaas onze mooie 
hoofdjes niet. Volgende week 
zijn we weer van de partij.   
 

22-23-24/04: KSA FEESTEN! 
Vandaag is het geen 
vergadering, maar niet wenen. 
Jullie kunnen lekker komen 
eten op KSA of komen chillen! 
(Niet gaan hangen op het 
skatepark jongens, dat is 
marginaal).    
 
30/04:Tommeke,gTommeke,  
Tommeke, wat doe je nu??? 
Neem vandaag jullie fiets mee! 
We gaan vandaag alle kilo’s van 
het feestweekend er af 
fietsen!   
 

 

Jonghernieuwers  
3e en 4e middelbaar 

 
04-06/03: De jonghernieuwers 
gaan op weekend naar 
Dromenland!  
Of misschien gaan ze wel naar 
Slaveneiland omdat ze zo stout 
zijn!  
 
12/03: De jonghernieuwers 
gaan wafels verkopen van 9u 
tot 17u!   
Vandaag proberen we zoveel 
mogelijk wafels te verkopen 
maar we zullen ons moeten 
haasten voor Senne ze allemaal 
op eet! 
 
19/03: Diede gaat terug naar 
de goeien ouwen tijd! 
Vandaag reizen we terug in de 
tijd en keren we terug naar ons 
verleden! 
 
26/03: Jubileumweekend! 
Lotte moet de vloer boenen! 
Omdat jullie allemaal onze 
slaven zijn gaan we vandaag op 
zoek naar de opperslaaf.  
 
2/04: Iemand leert sjorren 
Bobbejaanland, Walibi, 
Plopsaland? Wat een saaie 
pretparken ... We gaan het 
vandaag eindelijk eens leuk 
maken en we bouwen zelf een 
KSA pretpark! Sjorren sjorren 
sjorren! 
  
9/04: Jeroen en Nathan gaan 
naar de cinema!  
Vandaag gaan we kijken wie er 
tegen enge filmpjes kan. Maar 
pas op dit duurt een hele 
nacht! Filmovernachting!!  
 
16/04: De leiding gaat op Basj 
We zijn jullie kotsbeu! Daaag!  
 
22-23-24/04: kleine Joppe gaat 
feesten op de KSA Feesten! 
Vorig jaar hebben jullie al laten 
zien dat jullie goed kunnen 
feesten.  

Doe je beste dansschoenen aan 
en bereid je voor op de la 
bamba!  
 
30/04: Lauren en Lauren leren 
over bijen.  
Vandaag gaan jullie alles te 
weten komen over de 
'bloemetjes en de bijtjes'. 
Hihihi.  

 
Vernieuwers 
5e middelbaar 
 
05/03: Broem broem broeeeeeem, 
vandaag doen we auto’s na! Neem 
jullie tofste nummerplaat mee. 

 
12/03: van 9u tot 17u!  
Jippieeeeee wafels verkopen! 
Allemaal om 9u op KSA voor dit 
festijn! 

18-19-20/03: Jullie mogen 
eindelijk eens bewijzen wat 
jullie kunnen op het JLEE-LEE 
weekendje, wat spannend! 

26/03: Jubileumweekend! Doe 
jullie vuilste kleren aan. Maar 
echt vuilste, het gaat weer 
modderig worden.  

02/04: Bobbejaanland, Walibi, 
Plopasland? Wat een saaie 
pretparken ... We gaan het 
vandaag eindelijk eens leuk 
maken en we bouwen zelf een 
KSA pretpark! Sjorren sjorren 
sjorren! 
 
09/04: Vanavond check we een 
filmpje, of 2 of 3 of 6! 
Filmovernachting hihi. 

16/04: Geen KSA want de 
leiding is op BASJ… Gelukkig 
mogen jullie mee! 

22-23-24/04: Feesten feesten 
feesten, de KSA Feesten zijn 
echt leuk! 

30/04: We leren de 
hernieuwerleiding vandaag hoe 
je een echte activiteit maakt. 

 

 



   

 


